
 
У К Р А Ї Н А 

СЛОБОЖАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

Чугуївського району Харківської області 

ХV  сесія VIІI скликання 

 

РІШЕННЯ    

 

22 липня 2021 року        №463 - VIІІ 

 

Про внесення змін та доповнень до Програми 

розвитку місцевого самоврядування 

Слобожанської селищної ради на 2021-2025 

роки та до Заходів на 2021 рік до неї. 

 

 Розглянувши службову записку секретаря Слобожанської селищної ради від 02.06.2021 

р., відповідно до п. 23 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в України», 

рішення ІІІ сесії  Слобожанської селищної ради VIІІ скликання «розвитку місцевого 

самоврядування Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки» від 22 грудня 2020 року № 

66 – VІІІ, рішення виконавчого комітету Слобожанської селищної ради «Про подання на 

затвердження сесії Слобожанської селищної ради внесення змін та доповнень Програми 

розвитку місцевого самоврядування Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки та до 

Заходів на 2021 рік до неї» від 20 липня  2021 р. №249  Слобожанська селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни та доповнення до  Програми розвитку місцевого самоврядування 

Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням ІІІ сесії 

Слобожанської селищної ради VIІІ скликання від  22 грудня 2021 року № 66 – VIІІ, а 

саме:  

П.5 розділу ІІІ викласти в наступній редакції: 

Сплата членських внесків до Асоціацій, членами яких є Слобожанська селищна рада. 

 

2. Внести зміни та доповнення до Заходів на 2021 рік до  Програми розвитку місцевого 

самоврядування Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки, затвердженої 

рішенням ІІІ сесії Слобожанської селищної ради VIІІ скликання від  22 грудня 2021 

року № 66 – VIІІ, а саме: 

доповнити Заходи пунктом 3 наступного змісту: 

3 Сплата членського внеску до Всеукраїнської асоціації 

громад 

13586,00  

 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну мандатної комісію, з 

питань депутатської діяльності, етики, законності та правопорядку (голова комісії – 

Євченко Є.С.) та постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів, 

підприємницької діяльності, соціального захисту, праці, торгівлі, громадського 

харчування та сфери послуг (Юношев В.О.) 
 

 

Слобожанський 

селищний голова                                                                                                   Дмитро ДІХТЯР 



 

 

Розробники: Підпис: 

Секретар ради – Галина КУЦЕНКО  

Начальник відділу з питань правової роботи,  

запобігання та виявлення корупції – Олена РЄПНІКОВА 

 

Головний бухгалтер - Оксана ВОДОЛАЖСЬКА  

Голова комісії - Володимир ЮНОШЕВ  

Голова комісії – Євген ЄВЧЕНКО  

 

 

 

 


